NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia
Data posiedzenia: 1 lipca 2010 r.
Nr posiedzenia: 97

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk
senacki nr 896 , druki sejmowe nr 3021, 3055 ).
W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Ryszard Górecki, Stanisław
Karczewski, Norbert Krajczy, Waldemar Kraska, Michał Okła, Władysław
Sidorowicz, Henryk Woźniak,

−

zaproszeni goście m.in:
− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Marek Haber,
− zastępca
dyrektora
Departamentu
Zdrowia
Publicznego
w Ministerstwie zdrowia Wojciech Kłosiński,
− Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:
− Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński,
− Narodowy Fundusz Zdrowia
− zastępca Prezesa ds. Medycznych Maciej Dworski,
− Główny Inspektorat Farmaceutyczny:
− dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie
Farmaceutycznym Anna Lignar,

− Przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Michał Gil.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber. Ustawa ma na celu
zmianę wykazu środków odurzających I-N, zawartego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wykazu substancji psychotropowych grupy I-P,
zawartego w załączniku nr 2 do tej ustawy. Minister podkreślił, że wszystkie ekspertyzy wskazują
jednoznacznie, że proponowane do objęcia kontrolą ustawową środki odurzające i substancje
psychotropowe stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.
Dodał, że zgodnie z ekspertyzą Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego syntetyczne środki są obecnie najczęściej stosowaną
grupą środków uzależniających, szczególnie u młodzieży i osób dorosłych. Konsekwencją
stosowania kanabinoidów są trwałe zmiany neurologiczne, a stosowanie środków syntetycznych
przez kobiety w ciąży może prowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu w okresie życia płodowego
i wystąpienia objawów neuropsychiatrycznych.
Członkowie komisji zapoznali się również z opinią Biura Legislacyjnego, które nie zgłosiło uwag
o charakterze legislacyjnym.
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Przewodniczący zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
W głosowaniu ustawę przyjęto jednogłośnie 6 głosami za.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Rafała Muchackiego.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 896A).
W posiedzeniu komisji uczestniczyła osoba wykonująca działalność lobbingową: Jędrzej Sadowski - Fundacja Biuro Do Spraw
Załatwianych Inaczej.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

